
Město Sezemice 

Rada města Sezemice 

 

 

 

Výpis usnesení rady města  

z řádné schůze Rady města Sezemice 

Den konání jednání: 24.04.2019 
Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice  
Číslo jednací: SEZ-2636/2019/TAJ/Rá  

Usnesení č. R/57/9/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit převod vlastnického práva k nemovitým věcem 
pozemku p. č. 910/11 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví města za minimálně 
kupní cenu v místě obvyklou.  

II. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – pozemku p. č. 910/11 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

T: 04.06.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/58/9/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Ruší usnesení č. R/16/3/2019 ze dne 30.01.2019 z důvodu právní neurčitosti. 
II. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s převodem vlastnického práva k nemovitým 

věcem části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 448 m2 z 
vlastnictví města a v případě souhlasu zastupitelstva města zveřejnit záměr města prodat 
část pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 448 m2 včetně 
podmínek prodeje stanovených zastupitelstvem města, (přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu, po schválení prodeje zastupitelstvem města konkrétnímu 
zájemci). 

III. Ukládá předložit zprávu týkající se převodu vlastnického práva – části pozemku p. č. 
910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

T: 04.06.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/59/9/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o podmínkách provedení stavby „II/298 
Sezemice – obchvat“ mezi městem Sezemice, jako vlastníkem nemovitých věcí a 
Pardubickým krajem, jako stavebníkem. 
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II. Ukládá 
1. Zveřejnit záměr města darovat, po dokončení stavby „II/298 Sezemice – obchvat“, 

Pardubickému kraji části pozemků, které budou touto stavbou dotčeny, a to: 
část p. p. č. 808/1 o výměře cca 417 m2 
část p. p. č. 815/66 o výměře cca 3034 m2 
část p. p. č. 855/4 o výměře cca 33 m2 
část p. p. č. 910/29 o výměře cca 9555 m2 
část p. p. č. 1796/1 o výměře cca 110 m2 

      vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou 

2.  Předložit zprávu týkající se smlouvy o podmínkách provedení stavby „II/298 Sezemice 
– obchvat“ zastupitelstvu města. 

T: 04.06.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/60/9/2019 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje smlouvu o dílo č. 02/04/2019/OSMŽP mezi objednavatelem město Sezemice a 
dodavatelem společností DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Mravín 5, 538 54 Luže, IČ 27516822. 
Předmětem smlouvy je realizace akce „Rekreační lesopark Mlynářka Sezemice“ – I. etapa dle 
studie zpracované Ing. arch. Terezou Šmídovou, nejvýše přípustná cena díla je 530.069 Kč 
včetně DPH. Přesný rozsah prací bude upřesněn v předávacím protokolu dle skutečné výměry 
dotčených ploch.  

Usnesení č. R/61/9/2019 

Rada města Sezemice: 

Schvaluje smlouvu o dílo č. 01/04/2019/OSMŽP mezi objednavatelem město Sezemice a 
dodavatelem společností pzmOkna s. r. o., Smilova 349, 53002 Pardubice, IČ 28852893. 
Předmětem díla je výměna oken a dveří v budově školní jídelny Základní školy Sezemice (13 
oken a 2 dveře), cena díla 367.363 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. R/62/9/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci dodatku ke smlouvě na akci „Chodník Veská 
- I. část“. 

II. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/09/2018/OSMŽP ze dne 06.09.2018 na 
akci „Chodník Veská - I. část“ s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361 spočívající ve snížení ceny díla 
z důvodu nerealizováním osazení pásků u obrubníků. 

III. Ukládá zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/09/2018/OSMŽP ze dne 
06.09.2018 na akci „Chodník Veská - I. část“ s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice 
a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361 s novou cenou díla ve výši 
5.459.658,25 Kč bez DPH, tedy 6.606.186,48 Kč včetně DPH. 

T: 30.04.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 
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Usnesení č. R/63/9/2019 

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Oprava objektu TS“. 
II. Schvaluje:  

1. Postup při výběru dodavatele akce „Oprava objektu TS“: 
a) přímé oslovení uchazečů: 

− WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice, IČ 02687631, 
− Novo – Jaroslav Novotný s.r.o., Tovární 303, 538 04 Prachovice, IČ 27481913 
− DEKORSTAV s.r.o., Dubany 99, 530 02 Pardubice, IČ 03835626 

b) jako jediné kritérium určit cenu bez DPH. 
2. Smlouvu o dílo. 
3. Výzvu k podání nabídek. 

III. Zřizuje hodnotící komisi a jmenuje členy této komise . 
IV. Ukládá:  

1. Zajistit výběr vhodného dodavatele na akci „Oprava objektu TS“. 
T: 22.05.2019 
Z: hodnotící komise 

2. Předložit vybraného dodavatele ke schválení radě města. 
3. Předložit radě města ke schválení smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 

akce „Oprava objektu TS“. 
T: 22.05.2019 
Z: vedoucí OSMŽP 

Usnesení č. R/64/9/2019 

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci akce „Výměna sloupů VO“. 
II. Ukládá vedoucímu OSMŽP předložit zprávu ve věci výběrového řízení na akci „Výměna 

sloupů VO“ na příští radě města. 

Usnesení č. R/65/9/2019 

Rada města Sezemice 

Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.04.2018 uzavřené s firmou VN KONZULT, 
s.r.o. na dotazníkové šetření a veřejné projednání plánu s veřejností. Předmětem dodatku je 
změna termínu veřejného projednávání a s tím související termín úhrady za služby. 

Usnesení č. R/66/9/2019 

Rada města Sezemice 

Schvaluje smlouvu o spolupráci, která bude uzavřena mezi objednatelem městem Sezemice 
a obstaravatelem firmou 2KJ – služby s. r. o. na administraci žádosti o podporu a její 
zaregistrování s cílem získání finančních prostředků z dotačních fondů v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost č. 03_18_092 prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa.  Celková výše 
odměny je 20.000 Kč. První část odměny ve výši 10.000 Kč bude uhrazena po předání projektu 
a následné zaregistrování žádosti poskytovatelem podpory. Druhá část odměny ve výši 10.000 
Kč bude uhrazena v případě, že projekt bude poskytovatelem podpory doporučen 
k financování. 
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Usnesení č. R/67/9/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí jinou organizační změnu na straně zaměstnavatele ve smyslu § 52 písm. 
c) zákoníku práce a změnu v personálním obsazení městského úřadu v zájmu efektivního 
zvýšení efektivnosti práce. Schválený počet zaměstnanců města zařazených do 
městského úřadu se nemění.  

II. Bere na vědomí, že s paní Mgr. Lenkou Černou bude rozvázán pracovního poměr 
dohodou ke dni 30.04.2019 a souhlasí s vyplacením odstupného ve výši osminásobku 
průměrného měsíčního platu.   

Usnesení č. R/68/9/2019 

Rada města Sezemice: 

I. Bere na vědomí podmínky a kritéria přijímacího řízní Mateřské školy Pohádka, Sezemice, 
pro školní rok 2019/2020. 

II. Bere na vědomí, že pokud bude k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přiložena 
ověřená dokumentace o plánované změně trvalého bydliště dítěte v Sezemicích do konce 
roku 2019 (kupní smlouva, stavební povolení aj.), budou žádosti přiděleny body za trvalé 
bydliště ve spádové oblasti mateřské školy.  

 

 

 

 

 

 
  

Martin Staněk 
starosta města 

 Ladislav Kubizňák 
místostarosta města 


